
Uit ONS ARCHIEF 5: “Een put op onze nieuwe 

speelplaats”? 

Zoals je wellicht opgemerkt hebt is er de laatste maanden hard 

gewerkt aan de lokalen en wat je vooral zal zijn opgevallen is dat we 

een volledig nieuwe speelplaats hebben. 

Midden op de speelplaats komt er een grasveld waarop we zullen 

kunnen ravotten. Maar waarvoor dient die put naast het grasveld? 

Waarom heeft men niet gewoon alles vol gelegd met vloerstenen? 

In deze put gaan we een Lindeboom planten en wel op zaterdag 22 

febr. 2020, gedenkdag van de geboorte van Baden Powell, de 

stichter van de scouts( 22/02/1857). Deze dag wordt voor de ganse 

groep een grote feestdag, een jubeldag. We vieren dan plechtig ons 

100jarig bestaan. Reeds 100j. zijn we als groep actief in de 

Hertsdeinstraat 13. 

Vele welpen en scouts zijn ons voorgegaan en nog steeds is er elke 

week vergadering in onze prachtige lokalen.   

Op oude foto’s zien we de grote speelplaats dikwijls in gebruik bij  

allerhande 

feestelijkheden, 

beloftes, 

groepsaantrede, 

overgang ,… ,… en zien 

we lindebomen staan 

op de speelplaats. 

Lindebomen werden 

aangeplant in vele 

straten van onze stad 

en op vele belangrijke 

festiviteiten, 

herdenkingen werd 
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een Lindeboom geplant als blijvende herinnering. Dit gaan we ook 

doen want “de Linde” is een belangrijk symbool van onze groep!  

Sinds het begin van onze groep heet ons ledenblad, De Linde, later 

het Lindeblad en na de fusie met de 6de St. Norbertusscoutsgroep, 

de binnentent.       

  

 

Na de eerste 25j. van ons bestaan werd de oud-leiding en de scouts 

die niet in leiding kwamen, maar bij de groep wilde blijven, 

opgenomen in “De Stam”, die een eigen programma had en de 

groep dikwijls steunde met allerhande acties zoals St.Niklaasfeest, 

driekoningenfeest ,mosselfeest, dansavond, …. 

Verschillende Antwerpse groepen hadden zo’n Stamwerking en onze 

stam werd: “De Lindestam” gedoopt. 

Uit deze Stam groeide dan een oud-scoutswerking waar we vooral 

Paul De Vroey, onze oudste oud scout, moeten vermelden die meer 

dan 25j. elke maand de oud scouts bijeenbracht rond één of andere 

activiteit. 
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Nu we ons 100j. gaan vieren zal “de Linde” weer volop “bloeien “ op 

onze speelplaats. 

We zullen een badge op ons uniform dragen waarop onze 

Lindeboom staat en overal zal je het logo zien verschijnen. 

Alle info in verband met onze 100j. viering zal in de loop van de 

volgende maanden verspreid worden, er wordt hard gewerkt achter 

de schermen en op de nieuwe website van de groep zal je alles 

terugvinden. 

 

             


